
РЕЦЕНЗИЯ

на проф. д-р Иван Добрев, член-кор. на БАН,
за дисертационния труд на Венета Величкова Савова,

докторант на самостоятелна подготовка,
озаглавен 

“Химничната прослава 
на св. Алексей Човек Божи”. 

Трудът е представен за присъждане на образователната и научна степен 
“доктор”.

Област на висше образование : Хуманитарни науки
Професионално направление : 2.1. Филология

Научна специалност : Българска литература (Старобългарска литература) 

Основните усилия на Венета Савова са насочени към два много важни 
проблема  на  старобългарската  книжовност.  Единият  проблем  е 
общолитературен  и  теоретичен  —  какви  са  съдържателните  особености  на 
химничните произведения в чест на светец. Другият проблем е пряко насочен 
към  химнографското  творчество  на  св.  Климент  Охридски  —  какви  са 
специфичните  стилови  похвати  на  старобългарския  писател  при  песенната 
прослава  на  св.  Алексей  Човек  Божи.  Трудът  е  образцово  структуриран. 
Посочен е  методът на изследване.  Той е комплексен филологически подход, 
който  включва  археографски,  агиографски,  химнографски,  текстоложки, 
богословски,  богослужебни,  литературни  и  езикови  анализи,  в  хода  на 
проучването  те  са  последователно,  щателно  и  компетентно  извършени  и  се 
основават на солидна библиография. Поставен е въпросът за историята на култа 
към  Алексий  в  Сирия,  Византия,  на  Запад  и  сред  славяните.  Но  особено 
внимание е отделено на трите химнични последования за светеца в славянската 
ръкописна традиция (преводните служби с Германовия и Йосифовия канон за 
св. Алексей и старобългарската служба пак в негова чест с канон от св. Климент 
Охридски).  Внимателно  е  проследена  и  календарната  традиция  в 
месецословите,  богослужебните  устави и празничните  минеи.  Разгледано е и 
съотношението  между  аскетичното  поведение  на  св.  Алексей  и  юродивците 
Христа ради. В това отношение докторантката се е опряла на значителна по 
обем научноизследователска  литература,  която  е  опознала  задълбочено  и  по 
същество.  В  предложеното  изследване  славянските  преводи  винаги  се 
разглеждат в грижлива съпоставка с византийските им оригинали, които Венета 
Савова е положила усилия да издири и систематизира, в кръга на възможното, 
по печатни издания и по средновековни ръкописи.  Внимателното отношение 
към  всички  достъпни  преписи  и  засвидетелстваните  в  тях  разночетения  са 
свидетелство  за  безукорна  филологическа  работа.  Тя  личи  и  в  най-
внимателното  проследяване  на  съотношението  оригинал  —  превод.  Венета 
Савова  целенасочено  се  е  възползвала  от  успехите  и  постиженията  на 
текстологичните проучвания у нас през последното десетилетие в разработките 
на Лора Тасева,  Мария Йовчева,  Искра Христова и на много места успешно 
използва техните наблюдения в собствените си съпоставки. Това позволява да 
се  формулират  значими  изводи  за  повторимото  и  закономерното  в  езика  на 
българската книжовност през ХІV в. Изводът е, че в старобългарския текст на 
канона от патриарх Герман личат белезите на по-късна преводаческа практика. 
Приблизително така стоят нещата и с преводния канон на Йосиф Пекнописец.

Новаторският подход на докторантката в границите на българската наука 
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е проявен,  по стъпките  на  руския учен  Рибаков,  в съдържателния  разбор на 
частите на химнографския жанр на канона. Анализът е приложен към всички 
служби за св. Алексей в рамките на предприетото от Венета Савова обследване. 
Надделява убеждението, подсказано от руския учен Никифорова (2012 г.),  че 
каноните  на  патриарх  Герман,  в  които  има  и  премного  молитвеност,  са 
“ритмизирана проповедност”. Характерна тяхна особеност е, че песните им не 
са по модуса на съответната библейска песен и не съдържат библейско-песенни 
ирмоси, в тях по правило няма и биографични алюзии, но се допуска, както и 
всички покаятелни, респ. молебни канони, и песен втора. 

Същата прецизност, съчетана със стремеж към съдържателен анализ, е 
демонстрирана и в дела за св. Алексей в химнографското творчество на Йосиф 
Песнописец.  Стореното  от  бележития  византийски  химнограф  е  благодатна 
почва за обследване по редица причини — броят на преписите е по-голям, а и 
песенното последование е по-разгърнато : три вечерни песнопения (броят им е 
по цариградския типик) и седилна след третата песен на канона. Но главната 
предпоставка  за  анализаторското  постижение  на  докторантката  са  богатите 
възможности, които предоставя текстът на Йосиф, всепризнатия християнски 
майстор на песенния канон.  Сред многобройните  изследователски успехи на 
докторантката ще посоча само един — тънкото вникване в идейните внушения 
на  богородичните  песнопения.  Венета  Савова  винаги  е  на  висотата  на  своя 
обект и това е главната гаранция за успеха и в този дял на представения труд. 

Но в границите на читателското и рецензентското очакване посоченото 
аналитично постижение не би трябвало да е кулминация по възходящата линия 
на изложението. Достигаме до представянето на канона за св. Алексей с автор 
св.  Климент  Охридски  —  това  творение  е  открито  от  докторантката  и  е 
обследвано за пръв път от нея. В представения труд Венета Савова най-напред 
се  спира  на  простия  акростих  КЛИМ  в  ІХ  песен,  който  е  неопровержимо 
доказателство за личността на автора.  Следва публикация на целия канон по 
всички познати преписи. Литературният анализ почива на вече разработените в 
предходните  раздели  изследователски  схеми  и  се  подчинява  на  техните 
особености. Но тук е прибавено още нещо, което е извънредно важно. На всяка 
стъпка докторантката търси общите места с други Климентови творби, не само 
химнографски, но и риторически. Не става дума единствено за текстологични 
съвпадения,  а  за  проникване  в  духовния  свят  на  великия  старобългарски 
писател на фона на тогавашна християнска България. В обобщението към целия 
раздел  е  подчертано,  че  у  св.  Климент  Охридски  ключовите  елементи  от 
житийния  разказ  за  св.  Алексей  са  поставени  в  типологичен  богословски 
контекст и там те добиват универсален смисъл. Биографичната хронология не 
следва  рабски  песенната  схема  на  творбата,  отстранени  са  всички 
конкретизации и битови частности. В канона няма лични имена или топоними 
освен името на Алексий, а всички събития са представени завоалирано, като 
алюзия и реминисценция, която да подбуди най-общ спомен за светеца. Важен е 
изводът,  че  в  съдържателно  отношение  Климентовата  служба  в  чест  на  св. 
Алексей се отличава със самостоятелен поетически замисъл. На преден план не 
стои  аскетизмът  (в  епохата  на  св.  Климент  Охридски  той  все  още  не  е 
актуален), там са поставени любовта и покаянието — праздникът на светеца е 
попадал в дните на Великия пост и даже в дните, когато се пее Великият канон 
на Андрей Критски. От друга страна, особеностите на превода подсказват, че 
канонът  на  Йосиф Песнописец  е  попаднал  в  старобългарската  богослужебна 
практика  едва  в  епохата  на  новоизводната  химнография,  около  първите 
десетилетия на ХІV в. В ІХ в. канонът на св. Климент Охридски, като изключим 
жанра на тропара, е единственият песенен текст за св. Алексей в християнска 



България. 
В заключение ще изтъкна,  че дисертационният труд на Венета Савова 

има безспорно  приносно значение.  Авторката  е  открила  и  обследвала  много 
важен  паметник  на  старобългарската  химнография.  Пред  нас  е  и  първото 
системно изложение  върху песенната  прослава  на св.  Алексей в  славянската 
химнографска традиция. Но нещо повече, Пред нас е пръв по рода си опит да се 
систематизира и изследва химническата традиция във византийска и славянска 
среда. Високите научни качества на дисертацията, плодотворна и поучителна на 
няколко равнища, ми дават всички основания да предложа на Венета Величкова 
Савова,  докторант  на  самостоятелна  подготовка,  да  бъде  присъдена 
образователната и научна степен “доктор”.

03.11.2014
София проф. Иван Добрев
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